Nieuwsbrief 10: 17 november 2017
Data om te onthouden:
Vrijdag 24 november: show Mad Science voor gr. 3 t/m 8
Vrijdag 1 december: continurooster voor groep 1 t/m 8 i.v.m. schaatsen
Maandag 4 december: ouderavond met Gea Koops
Informatie van de directeur Jannie Baron:
Uitnodiging ouderavond:
Op maandag 4 december is er voor u als ouders, de mogelijkheid om in gesprek te gaan met
de bestuurder van stichting Atrium: Gea Koops (CvB).
Het doel van deze ouderavond is om te bespreken hoe wij de samenwerking tussen ouders,
team, directie en bestuur van stichting Atrium kunnen herstellen.
Er is rond de zomer veel gebeurd rondom het vertrek van directeur Yvonne Zeegers.
Het gesprek van de medezeggenschapsraad met Gea Koops, was afgelopen maandag 13
november. Deze is goed verlopen, mede doordat er gelegenheid was om over en weer uit te
leggen, hoe het vertrek van directeur Yvonne werd ervaren. Om dit met elkaar goed af te
sluiten en het onderlinge vertrouwen en de verbinding te herstellen, nodigen wij u uit op
maandag 4 december a.s.
Het gezamenlijke doel is steeds: goed onderwijs voor onze leerlingen en het versterken van
onze de Sint Josephschool in de Noord.
Tijdens de bijeenkomst zal Judith Kaiser ( http://www.pyrosorganisatieontwikkeling.nl )
verslag doen van haar bevindingen naar aanleiding van de interviews met vier ouders en de
teamleden van de school.
De basis is gelegd voor een goede samenwerking in de toekomst. Graag ontvangen we u op
maandag 4 december. Tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Jannie is aanwezig:
Maandagochtend 20 november
Dinsdag 21 november
Donderdagochtend 23 november
Vrijdagochtend 24 november
Nieuws uit groep 1/2
Sint Maarten is al weer achter de rug en wij hebben gezellig
gezongen bij twee adressen in het dorp. Helaas onderweg
regen, dus er moesten nog wel wat lampions gerepareerd
worden. De komende tijd staat in het teken van Sinterklaas.

Je naam schrijven met klei. Eerst slangen rollen (heel goed voor de fijne motoriek) en dan de
letters maken. De kinderen deden het heel goed. Soms met blokletters en zelfs met
hoofdletters.

Puzzelen op het touchscreen, dat is weer eens wat
anders. Het aantal stukjes kunnen we aanpassen, dus het
past voor jonge en oudere kinderen.

Schaatsen!
De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan op vrijdag 1 december naar de ijsbaan om daar lekker te
schaatsen. I.v.m. de tijden is er voor deze dag een continurooster. Om het niet te
ingewikkeld te maken, is deze dag het continurooster voor alle groepen, dus groep 1 t/m 8.
De kinderen hebben een lunchpakket nodig en dan gaan zij om 14.00 uur naar huis. Wordt
uw kind door iemand anders opgehaald, wilt u dit dan doorgeven a.u.b.
Nieuws van meester Dennis
Vanaf donderdag 16 november zullen er twee ALO-stagiaires meelopen bij de gymlessen. Dit
is voor 20 weken op de donderdag. Dit zijn eerstejaars studenten. Binnenkort stellen zij zich
aan u voor.
Afgelopen donderdag heeft Jasmijn van 5SIX78 voor de helft van de lessen een dansles
verzorgd aan de onder- en middenbouw. De leerlingen hebben er plezier aan beleefd.
Aanstaande donderdag is zij er weer voor groep 6, 7 en 8.
Screening
De doktersassistente Evelyn Muurman komt op maandagochtend 4 december op school om
de leerlingen geboren in 2007 te screenen ( lengte/gewicht en ogen controle).
Vervolgens ziet de Jeugdverpleegkundige Gerie Naber, die leerlingen met ouder op het CJG
in Heerhugowaard. De datum volgt nog.

Hoofdluis
Tijdens de afgelopen hoofdluiscontrole hebben wij in groep 5/6 geen neten
meer aangetroffen.
Wij controleren weer de gehele school op aanwezigheid van hoofdluis en neten op maandag
4 december.
Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis
Karin Zuurbier (telnr. 06-54977507).

Mad Science komt weer op de St Joseph met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 24-11-2017,
kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en
techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor
kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op maandag om 15:30, vanaf 8-1-2018. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en
wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook
iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep.
Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan
er een tweede groep starten. Inschrijven kan t/m 10-12-2017.
Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

Win kaarten voor Alfred J. Kwak en de sneeuwvlok!
Het wereldberoemde eendje komt naar het theater in Heerhugowaard! Op zondag 26
november om 15.00 uur is de voorstelling Alfred J. Kwak en de sneeuwvlok te zien bij
Cool kunst en cultuur.
Al jarenlang beleeft Alfred Jodocus Kwak de
spannendste avonturen samen met Henk de Mol, zijn
vriendinnetje Winnie Wana en de gemene Dolf de
Kraai. Herman van Veen schreef en componeerde een
spiksplinternieuw muzikaal sprookje gebaseerd op
het bekende verhaal Alfred J. Kwak en de sneeuwvlok.
De voorstelling wordt gespeeld door Mark Haayema
en Sterre Konijn, onder begeleiding van het Harlekijn
Kamerorkest en met dansers van het Harlekijn
Danstheater.
Kleur en win kaarten!
Wij mogen twee vrijkaarten weggeven voor de
voorstelling Alfred J. Kwak en de sneeuwvlok. Winnen? Laat de kleurplaat dan zo mooi
mogelijk inkleuren, schrijf de naam, leeftijd en de naam van de basisschool van het kind
en uw e-mailadres en telefoonnummer op de achterkant en lever deze in bij Cool kunst
en cultuur (Coolplein 1, Heerhugowaard).
De winnaar krijgt uiterlijk 23 november bericht.
De kleurplaat om te printen, vindt u op de volgende pagina.

